Even voorstellen ….
oktober 2020

Onderdeel van Topsector Water & Maritiem
www.taskforcedeltatechnologie.nl

Bepalende mijlpalen zijn
o VOC polders
Beemster en Schermer
o Haarlemmermeer
o Zuiderzeewerken
o Flevopolders
o Deltawerken
o Ruimte voor de Rivier
o HWBP
o Deltaprogramma
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Wetgeving, waarbij de Rijksoverheid de regie
voert, ontstond pas na (bijna) rampen.

TFDT - Handouts

Nederland is met mensenhanden gemaakt
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Kernteam Deltatechnologie
BEDRIJVEN

opdracht

TFDT

Stuurgroep

Basisteam
Expertteam

OVERHEID
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KENNISINSTELLINGEN

TFDT - Handouts

Secretariaat

In 2013 is Taskforce Deltatechnologie opgericht en 2015 was het jaar waarin de Samenwerkingsovereenkomst HWBP -

oktober 2020

Aanleiding Taskforce Deltatechnologie (TFDT)
Topsector Water is ondertekend. 2016 stond in het teken van concretiseren van doelen, continueren van het advieswerk en
bekendheid geven aan de ambitie van TFDT. Op het Deltacongres in 2016 is de TFDT website gelanceerd. 2017 was het
jaar van doorpakken en oogsten. We hebben diverse mooie projectadviezen mogen geven in partnerschap met de
opdrachtgevers. Een geïnspireerde achterbanbijeenkomst eind 2017 met het beeldverslag was basis voor de adviezen in
2018 met duidelijke speerpunten: Innovatie, de boeggolf van HWBP projecten, evaluatie van de uitgebrachte adviezen en
we hebben in de Gouden Driehoek de samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd. Belangrijke mijlpaal was een start van de
kennisdelingsreeks: masterclass Dijkontwerp.
In oktober 2018 is besloten de Samenwerkingsovereenkomst HWBP – Topsector Water met een jaar te verlengen. In de
Driehoek worden genoemd, zijn: “het nieuwe deltawerken”, “verbinden, vertrouwen, vakmanschap” en “co-creatie”.
Deze manier van werken leidt tot een veel betere verstandhouding en plezierige samenwerking tussen de partijen waardoor
projecten sneller, beter en goedkoper tot stand komen.
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Samenwerkingsovereenkomst is de gezamenlijke ambitie vastgelegd. De woorden, die door alle partijen van de Gouden

Topsectoren

Agri & Food

Creatieve
Industrie

High Tech
Systemen &
Materialen

Logistiek

Chemie

Energie

Life Sciences
& Health

Tuinbouw
Uitgangsmaterialen.

Water
Maritiem
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De Taskforce binnen het Topsectorenbeleid

Kernteams

Bureau TKI
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Programma
commissie

Programma
Bureau

Nationaal Kennis/ en
Innovatieprogramma
`Water en Klimaat` NKWK

Werkgroepen van
Kernteam Deltatechnologie

Taskforce
Deltatechnologie

TFDT - Handouts

Topconsortium
voor Kennis en
Innovatie
Deltatechnologie

maart
2013
mei
2013
juni
2013

1 april
2014
2 juli
2014

• Bijeenkomst van de brancheorganisaties
• Verzoek voorzitter van de Kernteam Deltatechnologie tot oprichting TFDT

oktober 2020

TFDT Tijdlijn
• Toelichting PvA TFDT aan het Kernteam Deltatechnologie
• Kwartiermaker Jelke Jan de With voert gesprekken met de leden basisteam
• Basisteam TFDT is gevormd
• Kwartiermakerschap omgezet in voorzitterschap
• TFDT van start
• Achterbanbijeenkomst “Marktkansen in Deltatechnologie”

• Bijeenkomst Basisteam met experts “Met de blik op de toekomst”- Professionalisering TFDT

29 sept • Samenwerkingsovereenkomst getekend door HWBP, TFDT en kennisinstellingen
2015
• Overheid neemt deel in Stuurgroep
• OI en kennisdeling nadrukkelijk ontwikkeld

• Advisering in prioritering HWBP, effectiever netwerken in Gouden Driehoek, evaluatie samenwerkingsovereenkomst
2017
• Besluit tot verlenging samenwerkingsovereenkomst
2018
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2016

TFDT - Handouts

Organisatie
oktober 2020

Verbinden
Vertrouwen
Vakmanschap

Waarom
De TFDT ontsluit kennis en expertise van het bedrijfsleven, overheid (OG) en kennisinstellingen, met de
focus op projecten. Met onze inzet leveren wij een bijdrage aan het vertrouwen tussen overheid,
kennisinstellingen en bedrijfsleven, zodat er meer werkplezier is. Op deze manier ontstaat maximale
waarde creatie en worden maatschappelijke kosten beperkt.
We dragen bij aan een gezonde en kwalitatief sterke markt. Zorgen dat de boeggolf van HWBP projecten
niet vooruitgeschoven wordt.
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Doel Taskforce

Hoe
o Projectadviezen geven in verbinding / samenspel met overheid (project èn inkoopkolom)
o Verandering op gang brengen in houding en gedrag en verbreding inzichten
o We opereren als netwerk: inzetten van experts uit de markt voor de adviezen van de TFDT
o Wegen zoeken voor toepassen innovaties (technisch, proces, aanbestedingsvorm, contracten)
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Wat
Advisering van opdrachtgevers en eigen achterban door een onafhankelijk team
samengesteld uit medewerkers, die de verschillende marktpartijen vertegenwoordigen en
die de energie en drive hebben om zich als ambassadeur in te zetten vanuit het
gezamenlijke branchebelang.

o

o

De TFDT valt onder Topsector Water &
Maritiem.
Aansturing door bedrijfsleven
vertegenwoordigers in Kernteam
Deltatechnologie.
Support en commitment van drie
brancheorganisaties:

Zuid
Westelijke
Delta

o
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Dedicated basisteam met actieve inzet (1 á 2
dgn/week).
Extra flexibele schil van experts en jonge
professionals die per opgave wordt ingezet
(0,5 dag per week).

IJssel /
Markermeer

Kunstwerken

Basisteam

Kust

o

oktober 2020

o

“Denken vanuit systemen”

Rivieren

Dedicated Basisteam vrijgemaakt uit
bedrijfsleven
Flexibele schil vanuit de achterban die
thematisch en projectmatig worden ingezet

TFDT - Handouts

Organisatie
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TFDT

Verbinden Vertrouwen Vakmanschap

Tempo houden
Basisteam:

Sturen op kwaliteit

Gezonde markt
Optimale samenwerking tussen OG en ON
Betere kennisdeling en samenwerking
Ruimte voor innovatieve oplossingen
Denken vanuit de systemen

Rik Beekx
Gerben de Jong
Martijn de Jong
Jeroen van der Klooster
Jan Put
Jana Steenbergen-Kajabová

Menno Steenman
Jaap van der Weele
Expertteam
Secretariaat:
Astrid Teeuw

TFDT - Handouts

Werkplezier
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o

Projecten beter, sneller en goedkoper

o

Innovaties bij projecten mogelijk maken

o

Nieuwe projecten ontwikkelen

o

Kennisdeling en kennisontwikkeling; stimuleren samenwerking

o

Kenmerken activiteiten:
o

Per project wordt in korte periode specifiek advies geleverd

o

Focus op concrete uitvoeringsprojecten

o

Pre-competitief (voor aanbesteding)

o

Inbedding van de adviezen bij de ontvangende organisaties

o

Evaluatie en nazorg

oktober 2020
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Focus TFDT
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Communicatie

TFDT - Handouts

Onder andere:
o Website www.taskforcedeltatechnologie.nl
o Publicatie adviezen
o Statusrapportages
o Gouden Driehoekbijeenkomsten
o Masterclasses
o Achterbanbijeenkomsten
o Social media
@tfdt_nl
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Verkenning
kennisvragen

Opdrachtgever,
kennisambassadeur, TFDT

Aanpak
‘basispakket’

Opdrachtgever,
TFDT

Marktbenadering

Opdrachtgever,
TFDT

Procedures

Opdrachtgever,
TFDT

Organisatie

Opdrachtgever,
TFDT

TFDT en de Kennisinstellingen spelen
een proactieve rol, zodat hun inbreng in
het hele traject vanaf het vaststellen van
de kennisvragen tot de doorvertaling
naar toepasbare en geaccepteerde
techniek is geborgd.

Taskforce
Deltatechnologie

Kennis
Ambassadeur

Project
Deltaprogramma
HWBP
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Werkwijze

Daarbij kan flexibel worden geput uit
een grote pool van experts.
Door dit dicht bij het Programmabureau
te organiseren, kunnen enerzijds de
juiste onderwerpen en issues sneller
worden benoemd en anderzijds kunnen
deze ook sneller naar bruikbare
resultaten worden gebracht.

Innovatie
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Opdrachtgever,
kennisambassadeur, TFDT

Bij de adviezen hebben de TFDT en de
kennisambassadeur een trekkende rol.
Zij betrekken andere partijen binnen het
Samenwerkingsverband bij de
uitwerking.

TFDT - Handouts

Overheid

oktober 2020
TFDT - Handouts

VERSNELLEN
DOOR
NIEUWE VORMEN VAN SAMENWERKING

Programmeren
Instrumenten

Aanpak Taskforce Deltatechnologie

HWBP Fases
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Programma

• Demonstratieprojecten
• Experiment

Project - Verkenning

Planstudie

Advies
• Kansenscan HWBP
• Handreiking innovatie
Marktbenadering

Toetsen en
beschikken

Review
• Reviewsjabloon K&L
• Reviewteam

Programma

Project Verkenning

Programmeren

Kansenscan
HWBP
werksessie

Review en
toetsen en
beschikken

• Kansenscan
HWBP
• Werksessie
risico’s met TFDT
• Handreiking
innovatie
• Marktbenadering

• Reviewsjabloon K&L
• Reviewteam

Scope ontwerp

Marktuitvraag

Realisatie

• 100% subsidie

Planstudie en Realisatie

POV’s

Instrumenten

• Demonstratieprojecten
• Experiment

Uitvoering en
verkenning
• Basispakket en
creatieve sessie
• ENW advies
• Begeleidingsgroep

Target verkorting
doorlooptijd
van 6 à 8 jaar
naar 4 à 5 jaar

Uitvoering
• Basispakket en creatieve sessie
• ENW advies
• Begeleidingsgroep

100%
subsidie

MER – Ontwerp - Realisatie

TFDT - Handouts

Aanpak HWBP

HWBP Fases

oktober 2020

Kennis en innovatie instrumenten voor Sneller-Beter-Goedkoper
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o

Onvoldoende zicht bij de OG wat hij wil

o

Aanbesteden op alleen laagste prijs

o

Onvolledige, tegenstrijdige, foute documentatie

o

Onvoldoende of onbetrouwbare gegevens

o

Afwijkingen

o

Slechte communicatie

o

Te hard op de relatie / te soft op de issues of andersom

o

Ondoordachte risico-overdracht

o

Ondoordachte interfaces

o

Tegenstrijdige belangen

o

Geen vertrouwen

TFDT - Handouts

Hierdoor kan het wel eens misgaan…

oktober 2020

(bron sheets alliantie: Allen & Overy: Van traditionele naar alliantiemodellen)

oktober 2020

Risico’s
Risico’s zijn zaken die bedreiging zijn voor projectdoelstellingen
Beheersing van meeste risico’s vergt actie van meerdere bouwparticipanten!

Misverstanden:

X

“Je kunt alle risico’s verdelen”

✓

Je kunt partijen aanspreken op juist en doelmatig uitvoeren taken en verantwoordelijkheden
•

Maar dat betekent niet automatisch dat deze ook alle restrisico’s draagt!
Voorbeelden: vergunningen, veiligheid achterland, etc.
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Is dus niet zwart / witverhaal

X

Risico’s kunnen beste worden “gedragen” door die partij die deze het best kan beheersen

✓

Taken kunnen het beste worden uitgevoerd door die partij die daarvoor het beste is geëquipeerd

TFDT - Handouts

•

Doelen helder stellen en daarop blijven sturen: succes bij halen alle doelen;

o

Oog voor wederzijdse belangen en voor vertrouwen

o

Goede documentatie

o

Effectieve samenwerking

o

Interfaces (tussen verschillende disciplines en fases) opheffen of heel goed managen

o

Risicomanagement aan de “voorkant” en realistisch

o

Beheersmaatregelen goed inschatten en beprijzen en voor restrisico’s realistische verzekeringspremies betalen

o

Niet: zwart/wit risicoverdeling, maar risicoregister met beheersmaatregelen

o

Effectieve governance / escalatie-/deëscalatie

o

Focus op de juiste vraag, dan komt beste oplossing vanzelf (Rilke)
TFDT - Handouts

o

oktober 2020

Dus, voor betere projecten…
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o

o

Traditioneel
•

Een door ingenieurs gemaakt ontwerp (RAW-bestek) wordt aanbesteed op laagste prijs (UAV-2012)

•

Met directietoezicht

Geïntegreerd (1)
•

Ontwerp en aanneming in één hand op basis van Vraagspecificatie (UAV-GC), aanbesteed op EMVI

•

Geen toezicht, geen goedkeuring, maar toetsing en acceptatie

Geïntegreerd (2)
•

o

Geïntegreerd (3)
•

o

Ontwerp, uitvoering, onderhoud en voorfinanciering in één hand (DBFM volgens de Rijksstandaard)

Geïntegreerd (4)
•
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Als vorige, maar dan met meerjarig onderhoud (UAV-GC)

Alliantie …

TFDT - Handouts

o
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Contractvormen

o

Oplopende mate van ketenintegratie

o

Vooral focus op wat er fout kan gaan
•

oktober 2020

Kenmerken Traditionele contracten

Aansprakelijkheid, geschillenregeling, boetes, ontbinding, meerwerk,

termijnverlenging, verborgen gebreken, kostenverhogende omstandigheden
Echter, geen aandacht voor hoe je nu “goed” een werk uitvoert

TFDT - Handouts

o
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Contractuele samenwerkingsverbanden

o

Tussen opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen (al dan niet in consortium)

o

Al dan niet in een aparte rechtsvorm (VOF, BV, CV)

o

Gericht op realisatie van projectdoelen (Kern Resultaatsgebieden / KSF’s)

o

Op samenwerking, op basis van gedeelde belangen en idealen

o

Met beloning (of straf) voor (gebrek aan) excellente prestatie (in de vorm van KPI’s)

TFDT - Handouts

o

oktober 2020

Kenmerken Alliantie
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o

In welke mate kan vooraf (voor of tijdens aanbesteding) voldoende inzicht bestaan in de te

oktober 2020

Afweging keuze contractvorm
beprijzen elementen:
•

De precieze vraag / programma van eisen / projectdoelen

•

Bodemaspecten (samenstelling, geofysica, geohydrologie, vervuiling, archeologie, kabels

•

Grondverwerving, vergunningen, medewerking K&L, medewerking omgeving;

•

Meest geschikte oplossing; uitvoeringsmethode en oplosbare complexiteit;

•

Restrisico’s (known & unknown unknowns);

•

Te verwachten meerwaarde van ketenintegratie

HOE MEER VOORAF BEKEND DES TE TRADITIONELER DE CONTRACTVORM
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en leidingen)

Restrisico’s

Restrisico’s

Restrisico’s

Restrisico’s

Oplossing

Oplossing

Grond/
vergunningen/o
mgeving

Grond/
vergunningen/o
mgeving

Grond/
vergunningen/o
mgeving

Grond/
vergunningen/o
mgeving

Oplossing

Oplossing

Bodem

Bodem

Bodem

Bodem

PvE /
Projectdoelen

PvE /
Projectdoelen

PvE /
Projectdoelen

PvE /
Projectdoelen
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RAW

UAV-GC

DBFM

Alliantie

TFDT - Handouts
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Afweging keuze contractvorm

Niet:
X Weinig onzekerheden
X Alleen competenties ON noodzakelijk
X Geen inzet bestuurlijk netwerk nodig
X Geen tijdsdruk
X Korte doorlooptijden
X Geen innovaties te verwachten
X Scope duidelijk
X Risico-allocatie is helder
TFDT - Handouts

Wel:
✓ Veel onzekerheden
✓ Complementaire competenties
✓ Betere entrée bij stakeholders
✓ Tijdsdruk
✓ Lange doorlooptijd
✓ Vermoedelijk veel innovaties
✓ Scope (oplossingen) niet duidelijk
✓ Wederzijdse afhankelijkheden OG/ON
✓ Geen duidelijke risico-allocatie

oktober 2020

Afwegingskader allianties RWS
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o

o

o

(Innovatieve) uitvoeringsmethode aannemer is cruciaal voor
•

relatie met omgeving

•

halen budgettaire kaders als gevolg optimalisaties

•

planning, doorlooptijden

•

bereikbaarheid tijdens uitvoering

•

schadevrij werken

•

monitoring

Inzet gezamenlijke competenties ook noodzakelijk voor
•

vergunningverlening

•

grondverwerving

Risicoallocatie niet zwart/wit vast te stellen
•

gaat om veel taken en verantwoordelijkheden met zowel publieke als private actoren

•

restrisico is groot en niet goed aan private partij toe te delen

Veel wederzijdse afhankelijkheden
•
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flexibiliteit vereist, zonder in “claims” te vervallen

TFDT - Handouts

o
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HWBP Afweging kan zijn

TFDT - Handouts

ADVIEZEN
oktober 2020

Bereikt

Bereikt

Advies project Markermeerdijken-HHNK

Kenniscoachingstrajecten bestortingen OSK

Advies project Houtribdijk

Advies Procesversnellingen en wegnemen van
belemmeringen HWBP

Advies POV Waddenzeedijken
Advies secundaire keringen Zoommeer
Eerste visie advies aanpak project Zwolle
Advies aanpak project Gorinchem-Waardenburg
Marktbenadering / versnelling HWBP

Advies HWBP Samenwerking met ENW
Advisering nHWBP voor de kunstwerken
Concept advies m.b.t. Programmering HWBP
Samenwerkingsovereenkomst met HWBP
Advies versterking Delfzijl – Eemshaven
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Vervolgadvies POV Waddenzeedijken
POV Piping
POV Macrostabiliteit
Advies stappenplan kunstwerken HWBP
Pilot keileem Eemshaven-Delfzijl
procesversnelling onzekerheden aardbevingsproblematiek en WTI, veenproblematiek etc)
Presentatie Marktdagen, Infratech, Deltacongres

TFDT - Handouts

Advies RWS MultiWaterWerk

oktober 2020

Resultaten (1)
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Resultaten (2)
Bereikt

Advies Verbetering IJsseldijk Gouda

Advies Inkoopstrategie realisatie Sterke Lekdijk

Advies Zwolle-Mastenbroek

Advies versterking Ijsseldijk Zwolle - Olst

Advies Peel- en Maasvallei
Advies Marktvisie HWBP - WDOD
Advies Marken
Advies Dijkverbetering Twentekanaal
Advies Sterke Lekdijk
Advies Stadsdijken Zwolle

Advies Marktbenadering 7 kunstwerken HHNK

Advies waterkeringen Noordelijke Maasvallei
Advies versterking Drontermeerdijk
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Advies Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

TFDT - Handouts

GOEDE VOORBEELDEN
oktober 2020

Roeland Allewijn (RWS-WVL) +TFDT

project
project

project

Kennisplatform

Opleiding

project

oktober 2020

Samenwerking OI

Werkplaatsen

Risicobenadering

Beheer &
Onderhoud

Wettelijk Toetsinstrumentarium
(WTI)

Ontwerp
Instrumentarium

Zorgplicht

Lange Termijn Kennisbasis Waterkeringen
30
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Kennis

Ontwerpen

Rivieren

Toetsen

Kust/IJsselmeer

Markt

Toepassing

oktober 2020
TFDT - Handouts

Marktbenadering: Innovatief
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Zowel Rijkswaterstaat als (n)HWBP heeft deskundige teams een aantal zeer goed

oktober 2020

Versnellingstools
bruikbare tools laten ontwikkelen.
Voor de adviezen rondom de innovatieve aanbestedingstrajecten maakt Taskforce
Deltatechnologie gebruik van onder andere de volgende documenten:
• Afwegingskatern geïntegreerde contractvormen (n)HWBP
• Beleidskader Innovatiegericht Inkopen
• Goede voorbeelden TFDT

• De waterschappen als publieke opdrachtgever

Ook maken we gebruik van de goede voorbeelden
vanuit de markt.
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• Marktvisie waterschappen

Voorbeeld aanpak: Waterschap Rivierenland
Verkenning
Planuitwerking

oktober 2020

(bron Waterschap Rivierenland)

Realisatie
VKA

PPS

P&D&C

D&C

Pr Pl

E&C

RAW

TFDT - Handouts

maximalisatie marktinbreng en innovatie

GoWa
33

SLA

Vianen

KIS/HOP

Diefdijk/Merwededijk

TFDT - Handouts

Gewenste biotoop, zowel onder als boven water, staat centraal
in een functionele uitvraag. Ruimte voor de markt om innovatie
en technologische oplossingen mogelijk te maken.

oktober 2020

Voorbeeld project: Marker Wadden
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Start aanvraag
vergunningen
PNH incl MER &
PP

80%
MER

Aankondiging

Selectie

dialoogfase

Start
Projectplan
Ter visie

Inschrijvingsfase

Projectplan
(deels)
goedgekeurd

oktober 2020

Voorbeeld project: Markermeerdijken

Gunning
aandeel in
alliantie

Alliantie

Raamovereenkomst
Beslismodel
Plafondprijs
Uitwerking ontwerp
door alliantie

realisatie

Gefaseerde
uitvoering

35Zomer

2014

Herfst 2014

Lente 2015

Winter 2016

TFDT - Handouts

•
•
•
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Voorbeeld project: Eemshaven-Delfzijl
planvorming

r.o.-procedures

Maximale vervlechting;
tijdswinst: 2 jaar!

realisatie
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contractvorming

1.
2.

oktober 2020

Marktbenadering GoWa

Keuze voor moment van betrekken markt => bij de verkenning
Keuze voor omgang met markt => contact voor contract
(samenwerking als uitgangspunt)

3.
4.

Contractvorm => alliantie-overeenkomst
Aanbestedingsstrategie => concurrentiegerichte dialoog

“De markt én wij”
i.p.v. “de markt tenzij”
37
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Samenwerkingsvormen:
• Ontwerpteam / Bouwteam
• Projectallianties / Ontwerp allianties
• Lange termijn partnering

@tfdt_nl

